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Voorwoord

Een paar dagen later dan gepland ga ik even zitten voor dit voorwoord van de
nieuwsbrief. In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de komst van de nieuwe meubelen. Inmiddels is het zo ver en is bijna alles af en nieuw!

maart 2019

Op dinsdag 12 maart heb ik in ieder geval genoten van veel blije gezichten
van onze kinderen. We krijgen veel complimenten. Net als de kinderen is ons
team erg tevreden. Het werken met de instructie kring, de grote white/
krijt borden en op tijd even lekker staan bevalt erg goed. Wanneer je nog
niet even binnen bent geweest dan moet je dat zeker nog even doen.

Belangrijke Data

Omdat we zo trots zijn op de nieuwe inrichting hebben we een heuse fotosessie georganiseerd om dit vast te leggen. Deze foto’s kunnen jullie binnenkort allemaal bekijken op onze website. Tevens zullen we deze foto’s gebruiken om een mooie flyer te maken. Deze flyer zal een aankondiging bevatten
voor onze open dag. Op vrijdag 26 april stellen we onze school open voor
onze huidige ouders, opa’s en oma’s, buren en ook voor potentieel nieuwe ouders. We hopen dat
jullie deze flyer op
de juiste plaats willen
bezorgen voor ons.

Afgelopen maandag zijn we begonnen met de Sportweek. Deze week zullen we
allemaal veel bewegen en van alles te weten komen over sport. De week zijn
we met zijn allen al dansend begonnen onder leiding van een drietal studenten
van het Graafschap College. Er is al geschaakt, er zijn ‘nieuwe’ sporten bedacht en sport wordt beeldend vorm gegeven. Alle kinderen krijgen deze
week een tweetal sportieve clinics aangeboden en lopen een aantal keer The
Daily Mile. Wat verder in deze nieuwsbrief kunnen jullie meer over het programma van deze week lezen. Vermeldenswaardig is de hulp die we ontvangen
van onze gymdocent Kim van Sportservice Doetinchem.
Veel sportplezier!
Met vriendelijke groet,
Gerben Meerbeek

Welkom op OBS Mozaiëk



Van 25 t/m 29 maart werken
we aan het thema ‘Sport’



2 april Buiten lesdag



4 april theoretisch verkeersexamen groep 7



12 april Mozaïek middag voor
groep 1/2 b



16 en 17 april eind Cito toets
voor groep 8



Vr 19 april IJs en IJk dag; ,
kinderen zijn vrij



Ma 22 april Tweede Paasdag



Vrijdag 26 april Open dag



Om 14u op vrijdag 26 april
start de meivakantie
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In maartzijn bij ons gestart: in groep 1/2 a Xavi Reijers,
Zeynep Yildrim en Norah Hartjes. In groep 1/2b zijn gestart Collin Willemsen en Lorayne van der Giessen.
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe!
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Even voorstellen!

Mijn naam is Dominique Wink. Ik ben 20 jaar oud, kom uit Doetinchem en ben een vierdejaars
ALO student aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Binnen deze opleiding wordt ik opgeleid tot
gymdocent. Op OBS Mozaïek zal ik stage komen lopen op de woensdag bij Kim van Sportservice Doetinchem. Op deze dag loop ik stage bij de onderbouw. Zelf beoefen ik de sport voetbal en doe ik aan fitness, maar ik vind eigenlijk alle sporten leuk om te doen. Mijn plan voor de
toekomst is om nadat ik mijn diploma voor de ALO heb gehaald nog de opleiding PABO te gaan
volgen. Hier zal ik opgeleid worden tot groepsleerkracht op de basisschool. Uiteindelijk is mijn
doel om op een basisschool te werken waar ik les geef aan een eigen klas. Daarnaast wil ik op
diezelfde school de gymlessen verzorgen voor alle groepen die aanwezig zijn op die school.

Met dit doel voor ogen ga ik ook mijn afstudeeronderzoek doen op deze school waar ik het bewegen wil introduceren in het klaslokaal, door middel van bewegend leren. Ik wil graag onderzoeken wat dit voor effect heeft op de leerprestaties van de kinderen. En bij welke kinderen
het bewegend leren het beste werkt. Ik heb in ieder geval erg veel zin om op OBS Mozaïek
stage te komen lopen. Ik kijk ernaar uit en ik hoop dat het een leuke en vooral leerzame stage
wordt. Wanneer er nog vragen zijn, kom gerust een keer langs om de vraag te komen stellen!

Themaweek sport 2019 ‘sportschool’
Tijdens de themaweek sport organiseren de studenten van Sport & Bewegen de hele week verschillende activiteiten.
Ze organiseren voor alle klassen sport-clinics in samenwerking met Sportservicecentrum Doetinchem. Iedere klas doet op woensdag en vrijdag mee aan 2 clinics. Een clinic kickboksen in de zaal
en een clinic skeeleren bij IJD’96.
Voor groep 1 en 2 organiseren de studenten op vrijdag van 13:00 tot 13:45 een clinic die in het
teken staat van kennismaken met sport en dans. Ook organiseren ze op maandag, woensdag en
vrijdag de Daily Mile. Dit houdt in dat de kinderen een ronde om het veld naast de school lopen
(route uitgestippeld per klas). Zo komen ze lekker in beweging. Op de laatste dag (vrijdag) lopen
de kinderen zo veel mogelijk rondes.
Iedere dag organiseren de studenten in de grote pauze pauzesport. Er liggen net als bij de buitenspeeldag spellen voor de kinderen klaar waar ze aan mee de slag mogen. Aan het einde van de
sportweek zullen de kinderen als prijs een zelf gemaakte medaille krijgen. De bedoeling hiervan is
dat de kinderen hier tijdens een creatief moment in de les tijdens de sportweek mee bezig gaan.
De studenten zorgen dat iedere klas medailles krijgen en de kinderen mogen deze zelf versieren.
Denk bijv. aan; kleuren, verven, stickers, complimentjes schrijven. De medailles blijven anoniem
en op vrijdag zal ieder kind een medaille krijgen gemaakt door een ander.

